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چكيده
خالفت فاطمیان ( 162 -732ق ).كه بهمنزلة حكومت رقیب خالفت
عباسی ( 616 -517ق ).در شمال آفریقا برپا شد ،از ویژگیهاي سیاسی،
اداري و نظامی ویژهاي برخوردار بود .امامان دوران دعوت پنهانی
اسماعیلیه با شبكة دعاة و پیروان پراكنده اما سازمانیافته ،در سال  732ق.
خالفت فاطمی را پایهگذاري كردند و قدرت سیاسی و نظامی را بهصورت
رسمی بهدست آوردند .در این راستا ،تحولی گسترده در مقام و موقعیت
امام اسماعیلی و حلقههاي پیرامون وي از شرایط غیررسمی به شرایط
رسمی صورت گرفت كه طی آن ،سازمانیابی قدرت و بازتعریف عناصر
جامعة اسماعیلی در قالب نهادهاي اداري ،نظامی و سیاسی مرسوم زمانه
انجام شد .ساختار دیوانی و نظامی تحتتأثیر آموزههاي سیاسی و اجتماعی
 .5دانشیار پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی
 .7استاد دانشگاه تربیت مدرس
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اسماعیلی و اقتضائات برپاییِ خالفت شیعی بود كه بیش از دو قرن در مصر
دوام نیافت .مهمترین علل آن را باید در ساختار دیوانی و نظامی آنها و
چگونگی تعامل دیوانیان و نظامیان و عوامل مؤثر بر آن جستوجو كرد.
در این مقاله به روش توصیفی و تحلیلی ،به بررسی ساختار دیوانی و نظامی
و علل همگرایی و واگرایی در تعامل آنها پرداخته و به این سؤال پاسخ
داده شده است كه تعامل دیوانیان و نظامیان در دورة اول خالفت فاطمی
چگونه و تحتتأثیر چه عواملی بوده است.
واژههاي كليدي :خالفت فاطمی ،دیوانیان ،نظامیان.
مقدمه
خالفت فاطمیان ( 162 -732ق ).كه در شمال آفریقا تشكیل شد ،ازنظر سیاسی ،اجتماعی و اداري
درابتدا شباهتهایی به خالفت عباسی ( 616 -517ق ).در بغداد داشت .فاطمیان درآغاز ازنظر
دعوت و امامت مانند عباسیان عمل میكردند ،اما درادامه ،منطبق با آموزههاي شیعی اسماعیلیه ،در
سازمان دعوت و تشكیالت اداري ،سیاسی و نظامی معمول تغییرات عمدهاي اعمال كردند .در
الگوي مذكور ،باوجود وزیر ،خلیفة فاطمی در مقایسه با خلفاي عباسی ،از نقش مدیریتی
گستردهتري در بخشهاي دیوانی و نظامی برخوردار بود .سلطة بالمنازع خلفاي نخستین فاطمی بر
ساختار سیاسی سبب شد كه گروههاي اداري و نظامی در مقایسه با دورههاي بعد ،همگرایی
بیشتري داشته باشند .درواقع ،چنین بهنظر میرسد كه همگرایی و انسجام گروههاي مذكور در
دورة اول حكومت فاطمی افزونبر تأثیرپذیري از مقام و عملكرد امام – خلیفة فاطمی ،از عوامل
دیگري نیز تأثیر میپذیرفت كه در تعیین چگونگی تعامل آنها با هم مؤثر بود .در این مقاله به
تأثیرگذاري عوامل گوناگون بر این موضوع میپردازیم.
در این زمینه ،پرسشهایی مطرح است:
 .5الگوي تعامل افراد دیوانی و نظامی در دورة اول خالفت فاطمی چگونه بود؟
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 .7همسازي و ناهمسازي دیوانیان و نظامیان از چه متغیرهایی پیروي میكرد؟
در این راستا ،فرضیات زیر بهنظر میرسد:
 .5در دورة موردنظر ،چگونگی تعیین مناسبات بخشهاي حكومت ،متأثر از جایگاه امام فاطمی و
شرایط ناشی از تأسیس حكومت شیعی و الگوي سلسلهمراتبی دعوت مخفی اسماعیلیان بود كه
نظام معنوي را در نظم اداري و نظامی و روابط بین آنان تسري میداد.
 .7سازگاري میان دیوانیان و نظامیان معلول آموزههاي سیاسی -اعتقادي اسماعیلیان ،مانند مذهب
اسماعیلی و اقتدار خلفاي فاطمی ،بود و عوامل مؤثر در ناسازگاري را باید در اقدامات غیرنظامی
عباسیان و منفعتطلبیهاي شخصی دیوانیان و نظامیان فاطمی جستوجو كرد.
براي پاسخگویی به این پرسشها و بررسی فرضیات و تحلیل موضوع ،از روش بررسی نهادي
استفاده كردهایم.
 .تأسيس خالفت جديد و چگونگي تعامل نظاميان و ديوانيان
امامان اسماعیلی پس از یک دورة طوالنی فعالیت غیرعلنی ،درنهایت خالفت فاطمی را -كه بعد از
خالفت عباسیان ،مهمترین خالفت اسالمی در قرون میانه بود-

(1962: 136- 137

 (Daftary,در

منطقة شمالغرب آفریقا تأسیس كردند .شرایط اجتماعی ،فرهنگی و تمدنی آن حدود ،ایجاد
تشكیالت و الگوهاي قدرت سیاسی و نظامی مطلوب داعیان اسماعیلی را محقق ساخت .تصرف
مصر وضعیت جدیدي پیشروي رهبران حكومت جدید قرار داد .آنان در شرایط پیچیدة فرهنگی
و تمدنی جامعة مصر كه با جوامع نواحی غربی آفریقا بسیار فرق میكرد ،با وضعیت متفاوتی
روبهرو شدند .درواقع ،هجرت جامعة اسماعیلی از غرب به شرق آفریقا ،درحكم گذار از یک
شیوة حكمرانی به شیوهاي دیگر بود كه در این میان ،مدیریت رهبران اسماعیلی و مقتضیات آن
تأثیر مهمی در این روند داشت.
پس از چندین اقدام ناموفق اسماعیلیان براي تصرف مصر (مقریزي ،)25 -68 /5 :5362 ،درنهایت
جوهر سیسیلی ،به نمایندگی از امام اسماعیلی ،مصر را در شعبان سال  118ق .تصرف (همو:5338 ،

 )588 /7و بهعنوان نایب خلیفة فاطمی ،المعزلدیناهلل ( 161 -145ق ،).تا سال  167ق .در آنجا

 /623تعامل ديوانيان و نظاميان در دورة اول خالفت فاطميان در مصر ( 734 -853ق).

حكومت و بهتدریج زمینههاي انتقال امام اسماعیلی به مصر را فراهم كرد .روند آرام آمادهسازي
جامعة مصر براي ورود امام فاطمی و حفظ اساس دعوت فاطمی در شرایط جدید ،باعث شد كه
در دورة امارت جوهر ،سیاست دوگانهاي اتخاذ شود :از یک سو ،نباید در نظام اداري قبلی مصر
تغییري صورت میگرفت و میبایست روال انجام امور بهصورت بینابین ادامه پیدا میكرد و از
سوي دیگر ،رژیم مطلوب دعوت اسماعیلی مستقر میشد .المعزلدیناهلل و جوهر سیسیلی
كوششهاي زیادي كردند تا نظام اداري اخشیدیان را كه از خالفت عباسی اخذ شده بود ،مانند
نظام اداري مستقر مصر با مقتضیات دینی ،سیاسی و تبلیغی حكومت جدید منطبق كنند .براي مثال،
امیرجوهر از گروهی از دیوانیان مشهور مانند ابنكلس (همان )720 :و عبداهللبن خلف المرصدي و
عمربن عمر العداس و بهویژه ابنفرات كمک خواست (ابنصیرفی )74 :5330 ،تا نظام اداري جدید
مصر را براساس الگوي مطلوب حكومت جدید پایهریزي كنند .در برنامة نوینی كه براي تحول
دیوانیان طراحی شد ،دو گروه دیوانی همپاي یكدیگر به كار گرفته شدند و دركنار هر دیوان
مصري ،یكی از عوامل گروه مغربی به كار گماشته شد (متز .)505 :5122 ،بهنظر میرسد هدف
اصلی آن بود كه گروه دوم بر كار گروه اول نظارت كنند و همزمان امورات دیوانی را فراگیرند.
این ادغامِ برنامهریزيشده بیتردید بهنفع گروه وفادار به دعوت اسماعیلی بود.
تالشهاي بعدي نیز در این راستا سازماندهی شد .سردار فاطمی بهدستور امام فاطمی شهر قاهره
راساخت تا همة ویژگیهاي اختصاصی یک شهر اداري بزرگ را براي حكومت جدید داشته
باشد .بررسی چگونگی تركیب قصر خلیفه و محالت اطرافیان وي و صاحبمنصبان اداري و
درباري در شهر جدید گویاي این مهم بود كه تغییر در نظام اداري و متمركز كردن آن منطبق با
مأموریت سیاسی حكومت جدید ،مدنظر بوده است (مناوي ،بیتا501 :؛ قلقشندي ،بیتا.)111 -117 /1 :
بهتدریج با تكمیل بناي شهر قاهره و پس از آن ،سكونت خلیفة فاطمی ،المعزلدیناهلل ،در آنجا،
جوهر سیسیلی نظام اداري جدید را -با ویژگیهاي مذكور -در این شهر بنیان گذاشت.
در نظم جدید ،المعزلدیناهلل بهشكلی مؤثر بر امور دیوانی و نظامی نظارت میكرد (مناوي ،بیتا:

 )501كه این رویه را تا آخرین روزهاي حیاتش ادامه داد .هرچند ،باید درنظر داشت كه دركنار
گرایش دیوانی خلیفه ،اقتدار بخش نظامی بهزعامت جوهر سیسیلی نیز در این امر مؤثر بود.
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درنتیجه ،میتوان گفت كه تعامل دیوانیان و نظامیان در دوران المعزلدیناهلل تعاملی سازنده و همراه
با تعاون و دور از رقابت و ستیز بوده است؛ زیرا آشكار است كه جوهر سیسیلی ،یعقوببن كلس و
قاضی نعمان بن حیون تمیمی در ترویج عقاید اسماعیلیه و تثبیت خالفت فاطمیان بسیار كوشا
بودهاند و با همكاري و سازش با یكدیگر ،در راه خود موفقیتهاي زیادي را كسب كرده و هرسه
در تبعیت از خلیفة فاطمی متفقالقول بودهاند.
بهنظر میرسد در دورة العزیزباهلل ( 186 -161ق ،).بهتدریج از قدرت سرداران نظامی كاسته
شد .بخشی از این روند بهدلیل گذار حكومت جدید از وضعیت تأسیس به دورة تثبیت خود بود.
میتوان دوران خالفت العزیزباهلل را عصر تثبیت اقتدار خالفت فاطمیان دانست؛ زیرا او خلیفهاي بود
كه حكومت فاطمی را مستحكم و تثبیت كرد و بهسمت سازماندهی خالفت قدم برداشت (مقریزي،

 .)712 /5 :5362وي در مواقع مختلف با برعهده گرفتن نقش نظامی ،الگوي قدرتِ تام را ازدست
نداد .براي مثال ،در جنگ با قرامطه كه تداوم امامت فاطمیان را مردود دانستند

( Hodgson, 1974:

 ،)491- 492خود مقام فرماندهی لشكر فاطمی را كه از گروههاي مختلفی چون رومیان ،اسالوها و
بربرها تشكیل شده بود ،برعهده گرفت .وي در سازماندهی امور اداري قلمروش ،درنهایت عنوان
وزیر را براي متصدي امور دیوانی بهكار گرفت (ابنمیسر )17 :5385 ،و دستور داد نام یعقوببن كلس
با عنوان «وزیر امیرالمؤمنین» بر طراز منقوش گردد (مقریزي .)20 /4 :5338 ،او براي ابنكلس احترامی
ویژه قائل بود؛ چنانكه وقتی او سخت بیمارشده بود ،خلیفه به عیادتش رفت و گفت« :ايكاش،
درمان تو خریدنی بودي تا من آن را براي معالجة تو بهقیمت تمام داراییها و فرزندانم میخریدم».
(ابنصیرفی . )75 :5330 ،حتی در زمان مرگ بر بالین او حاضر شد و بر جنازة بیسایبان او نماز گذارد
و با دستان خود او را در مرقد دارالخلیفه به خاک سپرد (همانجا) .العزیزباهلل در دوران خالفت ،مانند
پدرش ،بر امور نظامی و دیوانی نظارت كامل داشت و مراقب بود كه بین نظامیان و دیوانیان
اختالفی بروز نكند .براي نمونه ،میتوان به اختالف افتكینِ سردار و یعقوببن كلس اشاره كرد كه
بعد از اینكه ابنكلس در سال  164ق .در طعام افتكین زهر ریخت و او را كشت ،خلیفه وزیر را
چهل روز زندانی و  100هزار دینار از اموال او را مصادره كرد .او سپس وزیر را دوباره خلعت داد
و به مسند وزارت بازآورد (ابنخلدون .)81 /1 :5181 ،از بخشیده شدن وزیر میتوان نتیجه گرفت كه
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العزیزباهلل مایل بوده است كه نفوذ نظامیان تا حدودي كاسته شود و جایگاه امور دیوانی ،در رأس
آن ،وزیر ،ارتقا یابد؛ زیرا در این زمان ،خالفت فاطمی مصر بیشتر به افراد كاردان دیوانی نیازمند
بود تا به افراد نظامی .در دوران العزیزباهلل تعامل دیوانیان و نظامیان سازنده و تا حدودي دور از تنش
و رقابت بود .دیوانیان و نظامیان نیز كامالً مطیع امر خالفت بودند و با یكدیگر همكاري و تعاون
داشتند.
الحاكمبأمراهلل زمام امور دولتش را به یرجوان سپرد .ابومحمد حسنبن عمار الكتامی نیز كه
سردار لشكر بود و لقب امینالدوله داشت ،با او در ادارة امور مشاركت میكرد .منجوتكین ،یكی از
سرداران نظامی ،ابنعمار را تحمل نمیكرد؛ به همین دلیل به یرجوان نامه نوشت و او را تحریک
كرد كه ابنعمار را ازمیان بردارد .یرجوان موافقت كرد ،ولی راز این توطئه فاش شد و ابنعمار
سپاهی بهسرداري سلیمانبن جعفربن فالح به گوشمالی منجوتكین فرستاد كه در عسقالن به او
رسید .منجوتكین و یارانش شكست خوردند و نزدیک  7هزار تن از ایشان كشته شدند (مقریزي،

 .)83 /4 :5338ابنعمار امارت شام را به سلیمانبن جعفر داد .سلیمان برادر خود ،علی ،را به طرابلس
فرستاد و او جیشبن الصمصامه را از حكومت آنجا عزل كرد .جیش به مصر رفت و با یرجوان
همدست شد تا ابنعمار الكتامی را ازمیان بردارند .ابنعمار توان مقابله با وزیر و همدستانش را
نداشت و متواري شد .هنگامی كه یرجوان پیروز شد ،با الحاكمبأمراهلل تجدیدبیعت كرد و به شام
نامه نوشت كه سلیمانبن جعفر را دستگیر و اموالش را غارت كنند.
درنتیجة این اقدامات ،نظامیان براي اولین بار در زمان خالفت فاطمیان دستیار وزیر شدند و
زیرنظر او به فعالیت پرداختند .جیشبن الصمصامه الكتامی سردار لشكر فاطمی شد و تحتنظر
یرجوان وزیر ،انجاموظیفه میكرد .گفتنی است كه یرجوان نیز تابع و مطیع خلیفه بود ،اما بعد از
افزایش نفوذش در سپاه فاطمی ،الحاكمبأمراهلل او را تحمل نكرد و دستور به قتلش داد .خلیفه علت
این دستور را سركشی و فراتر از یک «واسطه» عمل كردنِ یرجوان ذكر كرد (شیال.)542 :5318 ،
الحاكمبأمراهلل بعد از صدور فرمان قتل یرجوان ،ریاست امور دیوانی یا واسطه (وساطه) را به
حسینبن جوهر و امور نظامی را به حسنبن جوهر داد (ابنخلدون .)31 -35 /1 :5181 ،انتخاب دو برادر
در رأس امور دیوانی و نظامی ،بیانگر تسلط كامل خلیفه بر امور و همچنین فرمانبرداري و اطاعت
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این دو برادر از او بود .در دوران الحاكمبأمراهلل ،رؤساي امور دیوانی و نظامی گاهی اوقات -مانند
نمونهاي كه ذكر شد -با هم رقابت داشتند ،اما نظارت شدید و خشونت بیشازحد خلیفه به رجال
درباري و سرداران (مقریزي ، )54 /7 :5362 ،باعث شد كه آن تضاد و رقابت ،ماندگار نباشد و جاي
خود را به تعاون و همیاري دهد؛ زیرا توانایی الحاكمبأمراهلل در سركوبی شورش ابوركوه ،نشانهاي
از احیاي روحیة تعاون و همكاري در دولت فاطمی تلقی میشود .البته ،خشونت و
سختگیريهاي الحاكم باعث طراحی دسیسههایی در دربار فاطمی علیه او و درنهایت ،قتلش شد.
در ابتداي دوران خالفت الظاهر ( 472 -544ق ،).بهدلیل نوجوانی و كمتجربگی خلیفه ،نایبان،
وزیران و سرداران سپاهْ حكومت فاطمی را اداره كردند (ابندقماق ،بیتا .)702 -706 :بعد از مرگ
ستالملک ،عمة خلیفه ،درمیان وزیران و سرداران متنفذ ،علیبن احمد جرجراییِ وزیر بیشترین
نفوذ را بر خلیفة فاطمی داشت .او حدود بیست سال بر امور مصر مسلط بود (لمبتون.)760 :5124 ،

همین قدرت بیشازحد وساطة وزیر باعث شد كه میان او و سرداران و فرماندهان نظامی درگیري
جناحیاي رخ دهد كه نقطة آغازش ،سرزمین شام بود .صالحبن مرداس كالبی و حسانبن المفرج
الجراح شوریدند ،بر حلب چیره شدند و دمشق را نیز تصرف كردند (ابنخلدون.)32 /1 :5181 ،
صالحبن مرداس ،مؤسس سلسلة بنیمرداس ،براي همیشه حلب را از قلمرو فاطمی جدا كرد
(مقریزي .)528 /7 :5362 ،مطالعة تاریخ فاطمیان در دوران الظاهر چنین نشان میدهد كه خلیفه ،تا
حدودي ،بهاندازة خلفاي گذشته توانا نبوده ،درنتیجه ،تعامل سازنده میان دیوانیان و نظامیان گاهی
به اختالف و دشمنی كشیده میشده است؛ جدایی حلب بهدست سردار نظامی ،نمونهاي از این
اختالفها بود .البته ،اقتدار خلیفه و خالفت فاطمی از تشدید اختالفات جلوگیري كرد ،ولی باعث
برطرف شدن كامل آن نشد .در دورة بعد ،این آتش زیر خاكستر شعلهور شد و درنهایت ،در زمان
خلفاي بعدي ،نظامیان توانستند بهطور كامل به اقتدار دیوانیان خاتمه دهند و آنها را مطیع امر خود
كنند.
علیبن احمد جرجراییِ وزیر ،فرزند هفتسالة خلیفه الظاهر را با لقب المستنصرباهلل (482 -472
ق ).به جانشینی پدر برگزید و خود در نُه سال نخست خالفت ،قدرت واقعی را دراختیار گرفت
(ابنخلدون .)32 /1 :5181 ،جرجرایی بهعلت حسادت و رقابت ،با انوشتگینِ سردار درگیر شد و
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گروهی از سپاهیان را علیه او تحریک كرد .درنهایت ،انوشتگینِ سردار متواري شد و به حلب رفت
و در آنجا مُرد (همان.)38 -32 /1 :
بعد از مرگ جرجرایی ،المستنصرباهلل وزارت را به حسنبن علی الیازوري واگذار كرد .تا پیش
از ش روع وزارت یازوري ،سرداران نظامی ،خود را عبد و بركشیدة وزرا و خلفا میدانستند و حتی
در نامهها نیز به آن اذعان میكردند .اما در دوران وزارت یازوري ،معزبن بادیس ،دیگر مانند سابق
احترامی براي او قائل نشد و این امر بر یازوري گران آمد و المستنصرباهلل را علیه او برانگیخت
(همانجا) .همین امر موجب جدایی معزبن بادیس و افریقیه از خالفت فاطمی شد.
به هر شكل ،دوران خالفت المستنصرباهلل طوالنی و پرفرازونشیب بود؛ زیرا بهدلیل صغیر بودن
خلیفه ،در ابتداي خالفت ،اریكة قدرت جوالنگاه عناصر قدرتمند درباري بهحساب میآمد.
جرجراییِ وزیر و مادر خلیفه بر همة اركان حكومت مسلط بودند .مادر خلیفه از هركس كه
بیمناک میشد ،پسرش را علیه او برمیانگیخت؛ او هم فرمان قتل آن شخص را میداد .همین عامل
باعث شد كه بعد از جرجرایی ،وزارت از افراد كاردانْ تهی و جایگاه اشخاصی مانند یازوري و
دیگران شود كه اطاعت از چنین اشخاصی براي سرداران غیرممكن باشد و درنهایت ،خلیفه بیش
از هر زمانی تصمیم به قتل وزرا بگیرد .صدقةبن یوسف فالحی ،از یهودیانِ مسلمانشدة عراقی ،سه
سال وزیر المستنصرباهلل بود ،اما بهتحریک مادر خلیفه و بهدستور خلیفه كشته شد (مقریزي/7 :5362 ،

 .)701در سال  447ق ،.ابوالفرج عبداهللبن محمد بابلی به وزارت المستنصرباهلل رسید .وي ،برخالف
وزیر پیشین ،به مغربیها تمایل نشان میداد و از آنها حمایت میكرد .این اقدام بابلی باعث شد كه
آتش جنگ تركان و سپاهیان مغربی شعلهورتر شود (همان .)762 /7 :در این نزاع تركان پیروز شدند.
تركان مغرور و مسرور علیه خلیفة فاطمی شوریدند ،قاهره را محاصره كردند و خلیفه را تحتنفوذ
خود قرار دادند (همان .)157 -150 /7 :بدینترتیب ،نزاع همیشگی وزیران رقیب ،توأمبا نزاعهاي
حزبی سپاه و ضعف و ناتوانی دستگاه خالفت در حل مشكالت داخلی و برقراري امنیت و حفظ
تمامیت ارضی ،قدرت واقعی را در اختیار فرماندهان نظامی قرار داد .در این اوضاع و احوال ،خلیفة
فاطمی كه بازیچة تركان بود ،پنهانی كسی را نزد بدربن عبداهلل الجمالی ،امیر عكا ،فرستاد و از او
خواست به مصر آید و خلیفه را از تركان شورشی رها كند .او نیز دعوت خلیفه را پذیرفت و با
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كاردانی و درایت ،تركان را غافلگیر ساخت و سردستههاي آنان را به قتل رساند و خود زمام امور
را عهدهدار و وزیر المستنصرباهلل شد .البته ،براي اولین بار در دورة فاطمی وزیر تفویض شد؛ زیرا
تمام اختیارات حكومت را به دست گرفت (ابنمیسر.)74 -77 :5385 ،
در دورة خالفت المستنصرباهلل ،گروه نظامیان توانستند مبناي اقتدار دیوانیان را درهم شكنند ،به
سلطهشان پایان دهند (ابنخلدون )507 -505 /1 :5181 ،و آنها را مطیع خود كنند.
درادامه ،براي تحلیل و تبیین علل تعامل سازگار و ناسازگار دیوانیان و نظامیان در دورة اول
خالفت فاطمی ،به بررسی ساختار و كاركرد دو نهاد دیوانی و نظامی میپردازیم.
 .ساختار ديوان و ديوانساالري
خالفت فاطمیان در مغرب داراي امتیازاتی متفاوت با خالفت عباسیان در بغداد بود .سادگیِ
تشكیالت سیاسی فاطمیان در شمال آفریقا و مغرب و سیطرة كامل خلیفة فاطمی بر همة
مسئولیتهاي مهم خالفت ،موجب شد تا در این ساختار نیازي به مناصب دیوانی نباشد (ابنصیرفی،

)53 :5330؛ زیرا دستگاه اداري آنها بهصورت متمركز عمل میكرد ،بهنحويكه خلیفة فاطمی بر
همة امور دینی و سیاسی احاطه و اشراف كامل داشت .با انتقال مركز خالفت به مصر و تعدد
وظایفِ ازپیشطراحیشده كه قبالً طولونیها و اخشیدیان اعمال كرده بودند ،ساختار عمومی و
شهري مصر كه براساس فعالیت دیوانی حاكمان پیشین ،از نظمی پیچیده تبعیت میكرد ،جوهر
سیسیلی را -كه نمایندة فاطمیان بود -بر آن داشت كه بهكمک جعفربن فرات و ابنكلس ساختار
نوین حكومت را بنیان گذارَد و برخی از مواریث اداري مصر را اصالح كند و متناسب با ساختار
سیاسی -دینی فاطمیان ،تغییر دهد ( مقریزي141 /7 :5338 ،؛ ابن طویر.)21 :5337 ،
جوهر هنگام فتح مصر ،ادارة اموال و داراییها را برعهدة دیوانیان گذاشت و باالترین سطح
نظارت بر آنان را خود برعهده داشت .خلیفه المعزلدیناهلل در محرم سال  161ق ،.مسئولیت امور
خراج و مالیات و حسابرسی ساحلها و لنگرگاههاي مصر و امور حسبه و كلیة اموال را به
ابیالفرج یعقوببن یوسفبن كلس و عسلوجبن الحسن واگذار كرد و براي آنها حكمی نوشت.
او جعفربن فرات را كه مسئولیتهاي فوق را نپذیرفته بود ،ملزم كرد در سرزمین مصر بماند تا در

 /687تعامل ديوانيان و نظاميان در دورة اول خالفت فاطميان در مصر ( 734 -853ق).

مسائل پیچیده و مهم با وي مشورت كند (ابنخلكان ،بیتا513 /7 :؛ ابنصیرفی76 -71 :5330،؛ مقریزي،

 .) 84 /7 :5338ابیالفرج یعقوببن یوسفبن كلس همواره در رأس امور دیوانی بود ،تا اینكه
العزیزباهلل او را به وزارت منصوب كرد (ابنصیرفی.)75 :5330 ،
  .كاركرد وزير و ديوانياندر دورة فاطمیان ،وزیر جایگاه ویژهاي دربین دیوانساالران داشت .او سرآمد آنان بود و پس از
خلیفه ،نافذترین كالم را داشت .مهمترین كاركرد دیوانیان ،در رأس آنها ،وزیر ،در دورة
فاطمیان ،مدیریت دارایی و اموال كشور بود .آنها باید میان دخل و خرج و درآمد و هزینههاي
كشور در فصلهاي بودجهبندي ایجاد تعادل و بر امور مهم مملكت نظارت میكردند .دیوانیان،
در رأس آنها ،وزیر ،برحسب وظیفه ،میبایست كارهاي دیگري نیز انجام میدادند .آنها گاهی
همراه و مالزم خلیفه در مسجد بودند ،گاهی بههمراه شخص دیگر ،در دروازههاي قصر منتظر
خلیفه میماندند و گاهی نیز مالزم خلیفه در قصر بودند .باید وزیر یا پسرش و یا برادرش بر
سفرههاي رمضان خلیفه حضور مییافت و در اول مجلس مینشست (همانجا) .مسئولیت بیعت
گرفتن براي ولیعهد نیز بهعهدة وزیر فاطمی بود (همان 16 :و  .)60تا دورة المستنصرباهلل فاطمی،
وزارت ،منصب و وظیفهاي بود كه حكم حائل و واسطه میان خلیفة فاطمی و دیوانیان و سایر
سطوح اجرایی را داشت .میتوان گفت كه كاركرد دیوانیان ،در رأس آنها ،وزیر ،در دورة اول
فاطمیان عبارت بود از:
 .5اجراي كلیة اوامر خلیفة فاطمی؛
 .7رسیدگی به امور دیوانها؛
 .1نظارت بر لشكر؛
 .4نظارت بر امور مالیه و خراج؛
 .1نظارت بر سجالت اداري و مالی؛
 .6تعیین رئیس دیوان كارمندان.
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وزیران فاطمی ،مانند وزاري سایر حكومتها ،براي نظارتی دقیق بر تمامی امور مناطق ،قلمرو
خود را به چند منطقه و هر منطقه را به چند ناحیه تقسیم میكردند .هر ناحیه از چند شهر ،محله و
روستا تشكیل میشد و رؤساي شهرها ،محالت و روستاها زیرنظر رئیس ناحیه ،و رئیس ناحیه
زیرنظر والی منطقه حكمرانی میكردند و بر تمامی امور محدودة خود اِشراف كامل داشتند
(ابنمیسر.)34 /7 :5385 ،
در عهد فاطمیان ،متناسب با ساختار اداري ،هر دیوان به بخشهاي مختلفی تقسیم میشد و
ازآنجاكه كار دیوانیان با علما ،فقها و جنگجویان اختالف كلی داشت ،جز در موارد نادر ،ازمیان
علما و جنگجویان به امور دیوانی منصوب نمیشدند؛ زیرا اهلدیوان بیش از هر چیز ،باید آموزش
ادبی میداشتند و به امور شرعی و نظامی ،جز درحد لزوم شغلی و آن اندازه كه به فرهنگ و ادب
آنان مربوط میشد ،نمیپرداختند .به همین دلیل ،دیوانیان با نام اربابان قلم ،به خدمت مشغول بودند
و هركدام بهاقتضاي نیاز دیوان خود انجاموظیفه میكرد .در رأس تمامی دواوین ،خلیفة فاطمی
قرار داشت؛ با این توضیح كه در دورة اول خالفت فاطمیان ،تمامی دواوین ،ازجمله دیوانهاي
انتظامی مانند دیوان النظر ،دیوان برید ،دیوان انشا و مكاتبات (دیوان رسائل) ،دیوان مجلس ،دیوان
تحقیق ،و دیوانهاي نظامی مانند دیوان جیش و رواتب ،دیوان جهاد یا العمائر ،و دیوانهاي مالی
مانند دیوان خراج ،دیوان جوالی ،دیوان المفرد ،با مدیریت مستقیم و نظارت كامل خلیفة فاطمی
اداره میشدند .والیان ،داعیان و قاضیان فاطمی ارتباط تنگاتنگی با خلیفه داشتند و منصب وزارت
صرفاً واسطهاي میان صاحبان دواوین و خلیفة فاطمی بود.
 .8ساختار نظامي خالفت فاطميان
خلفاي فاطمی براي تسلط كامل بر امور و برقراري امنیت و آرامش و سركوبی شورشیان داخلی و
گسترش قلمرو خود و دفاع از آن دربرابر خلفاي عباسی و بیزانس ،به امور نظامی و تقویت آن
توجه ویژهاي كردند .عالوهبر توانمندي افراد براي انجام امور نظامی ،با توجه به آموزههاي مذهبی
اسماعیلیان ،تنها مالک گزینش و استخدام نظامیان براي آنها ،اعتقاد به مذهب اسماعیلی و اطاعت
از امام اسماعیلی بود .درنتیجه ،آنها نگاهی فرانژادي به نظامیان خود داشتند و بر همین اساس،
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هنگام فتح مصر ،ارتش فاطمی از رومیان ،اسالوها ،بربرها و اعراب تشكیل شده بود و ناوگان
دریایی قدرتمندي نداشت .المعزلدیناهلل از همان ابتداي ورود به مصر ،با تأسیس كارگاه
كشتیسازي تالش كرد كه سپاه و ناوگان دریایی را نیز تجهیز كند (ابنطویر.)31 -34 :5337 ،
لشكر فاطمی به پنج دسته تقسیم میشد :مقدمه ،قلب (مركز) ،میمنه ،میسره و ساقةالجیش
(قلقشندي ،بیتا.)514 -511 /1 :
سلسلهمراتب و جایگاه نظامیان فاطمی از این قرار بود :عریف :پایینترین رتبه در سپاه و
فرماندهی كه شامل ده نفر بود (مشرفه)541 :5348 ،؛ نقیب :فرماندة ده عریف؛ قائد :فرماندة ده نقیب؛
امیر :فرماندة ده قائد؛ امیرالجیش :فرماندة ده امیر.
از دیگر القاب ،فرماندة ارشد فاطمی« ،اسفهساالر» (سپهساالر) بود كه بر همة سربازان و امور
نظامی نظارت میكرد (مقریزي.)728 /7 :5338 ،
 . -8عوامل تأثيرگذار بر ساختار نظامي
 . - -8عوامل اجتماعي
منظور از عوامل اجتماعی ،مسائلی است كه به جمعیت ،نیروي انسانی و طبقات جامعه مربوط
میشود .سازمانهاي نظامی درطول تاریخ اسالم ،مانند دیگر سازمانها ،اعضاي خود را از طبقات
مختلف جامعه گزینش میكردند .بدیهی است كه هراندازه جامعهاي داراي تنوع نژادي باشد،
عناصر تشكیلدهندة ساختارهاي آن نیز متفاوت خواهد بود .تركیب و تنوع نژاديِ نیرويهاي
تحتامر هر سلسلة حكومتی ،نشاندهندة میزان جمعیت تحتكنترل آن سلسله است .میتوان
وجود اقوام مختلف بربر ،عرب ،قبطی و غیره را در استحكام یا تزلزل ساختار نظامی خالفت
فاطمی مؤثر دانست.
 . - -8عوامل اقتصادي
عوامل اقتصادي ،دركنار عوامل دیگر ،همواره در تعیین قدرت نظامی یک حكومت مهم و حیاتی
بوده است .هراندازه قدرت اقتصادي و راههاي تأمین منابع مالی بیشتر باشد ،ثروت بیشتري عاید آن
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دولت میشود و هراندازه حكومتی ثروتمندتر باشد ،نیروهاي نظامی مجهزتري را دراختیار خواهد
داشت؛ زیرا افزایش توان پشتیبانی ،تداركاتی و رزمی درراستاي حفاظت از نظام سیاسی و توسعة
قلمرو و ایجاد امنیت ،مرهون توان نظامی است .باال بودن توان اقتصادي دولت فاطمی ،خرید
سازوبرگ نظامی ،استخدام افراد بیشتر و ،درنتیجه ،تصرف سرزمینهاي مجاور را بهدنبال داشته
است.
 .8 - -8عوامل فرهنگي
روحیات و باورهاي دینی مردم در عملكرد آنها خیلی مؤثر است؛ زیرا هراندازه كه انسان به
هدفش معتقد باشد ،در پاسداري از فرهنگ ملی و دینی كوشا و جانفداست .با ظهور اسالم،
روحیات و باورهاي مسلمانان تقویت شد و ایثار و ازخودگذشتگی درراه هدفی مكتبی ،در جهاد
براي پیروزي یا شهادت تبلور یافت .ازآنجاكه تقویت این باور میتوانست موفقیت در نبرد و
ایستادگی دربرابر سختیهاي جنگ را تضمین كند ،بهمنزلة یكی از وظایف مهم خلفاي فاطمی و
فرماندهان نظامیشان مطرح میشد .ارائة شعارهاي تساويطلبانه ،مبارزه با ظلم و بیعدالتی و
اجراي عدالت در جامعه ازسوي خلفاي فاطمی و والیانشان ،عامل مهمی در جذب نیروي انسانی
بود .بنابراین ،تا زمانی كه دستگاه خالفت و فرماندهان ،خالصانه براي تحقق این امر تالش
میكردند ،انگیزة حضور داوطلبانه در نیروي انسانی نیز تقویت میشد و هنگامی كه این انگیزهها و
شعارها جاي خود را به كسب سلطه و دستیابی به قدرت سیاسی ،غنایم و نعمات مادي و دنیوي
داد ،حضور داوطلبانه و خالصانة نیروي انسانی كمرنگ شد و انگیزههاي آنان نیز تغییر كرد.
 .7 - -8عوامل سياسي
ساختار نظامی بهمثابه یک نهادِ سلسلهمراتبی ،همانند سایر ارگانهاي حكومتی ،بخشی از قدرت
سیاسی حاكم است .بنابراین ،اعضاي ساختار نظامی از آحاد مردم آن حكومت تشكیل شده است.
درنتیجه ،هرچه احساس عضویت در افراد تحتامر یک حكومت قويتر باشد ،روحیة فداكاري
آنها بیشتر میشود و اگر فرد احساس كند كه حكومت مظهر كامل و واقعی خواستههاي او
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نیست ،نهتنها میزان مشاركت او كاهش مییابد ،بلكه حاضر به فداكاري درراه آن حكومت
نخواهد بود .این وضعیت حتی ممكن است فرد را درمقابل حكومت نیز قرار دهد .پس میتوان
نتیجه گرفت كه رهبري سیاسی یک حكومت از مهمترین عواملی است كه در ساختار نظامی و
عملكرد نظامیان تأثیر بهسزا دارد.
 .5 - -8عوامل جغرافيايي
یكی از عوامل مهم تأثیرگذار بر ساختار نظامی ،عوامل جغرافیایی است؛ زیرا ساختار نظامی هر
حكومت ارتباطی تنگاتنگ با عواملی چون وسعت ،موقعیت ،آبوهوا و دیگر مسائل سرزمینی
دارد .وسعت سرزمین تحتسلطه ،یک عامل قدرت نظامی است؛ زیرا بهلحاظ تأمین نیروي انسانی،
تغذیه ،تداركات و نیز تأمین امنیت و آسان نبودن تسخیر آن بهدست دشمن ،بسیار اهمیت دارد.
موقعیت سرزمینی هر حكومت تأثیر مهمی در ساختار نظامی آن دارد؛ زیرا اگر سرزمین حكومتی
كوهستانی باشد ،آن حكومت نیز بیشتر نظامیانش را در رستة پیادهنظام و تیراندازان ،اگر پست و
هموار باشد ،در رستة سوارهنظام و اگر محصور به آب و دریا باشد ،در نیروي دریایی ساماندهی
میكند .آبوهوا نیز در ساختار نظامی حكومت مؤثر است؛ زیرا موقعیت آبوهوایی یک سرزمین
در قدرت نظامی آن اثرگذار است .همسایگان حكومت نیز عامل مهمی هستند؛ زیرا با توجه به
عملكرد همسایه ،حكومت روش تهاجمی یا تدافعی را اتخاذ میكند.
 . -8كاركردهاي نظاميان
 . - -8كاركرد داخلي نظاميان
 . - - -8حفاظت از خليفه
یكی از مهمترین كاركردهاي نظامیان در هر عصر ،حفاظت از حاكمان بوده است .تاریخ فاطمیان
نیز از این قاعده مستثنا نیست؛ زیرا مملو از اقداماتی است كه نظامیان براي حفاظت خلیفه انجام
دادهاند .چون عالوهبر قانون كلیِ یادشده ،خلفاي فاطمی ،امامان اسماعیلی نیز محسوب میشدند،
اهمیت حفاظت از آنها دوچندان میشد .براي نمونه ،ابوعبداهلل شیعی و طرفدارانش براي آزادي
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عبیداهلل المهدي و فرزندش ،زمانی كه بهدست بنیمدرار اسیر شده بود ،تالش بسیاري كردند و
درنهایت ،توانستند او را آزاد كنند و از شر دشمنان نجات دهند .یا زمانی كه تركان بهرهبري
ناصرالدولةبن حمدان بر خلیفه المستنصرباهلل چیره شدند و علیه خلیفة فاطمی شوریدند و قاهره را
محاصره كردند ،بدرالجمالی توانست خلیفه را از دست آنها نجات و اوضاع مصر را سروسامان
دهد .بهقول المؤید فی الدین شیرازي ،خلیفه از بازیچگی دست نظامیان و فرماندهان رها شد (:5343

.)84
 . - - -8ايجاد آرامش در منطقة تحتحاكميت
بعد از استقرار خالفت فاطمی در مصر ،قرامطه از كاروانهاي حج باجِ سالیانه میگرفتند و با
حمالت و غارتگريهاي خود مسیر مصر ،شام و عربستان را ناامن كرده بودند؛ زیرا قرامطه از
پیشروي فاطمیان بیمناک شده و درصدد برآمده بودند جعفربن فالح ،فرماندة فاطمیان ،را به قتل
برسانند .این كار مدتی توجه فاطمیان را به خود مشغول كرد و فرماندهان فاطمی نتوانستند آنجا را
آرام كنند (ابناثیر .)121 -124 /1 :5181 ،سرانجام ،در زمان خالفت العزیزباهلل ،خلیفه شخصاً به شام
رفت و پس از درگیريهاي طوالنی میان نظامیان فاطمی و شورشیان قرامطه ،مجدداً دولت فاطمی
بر شام مسلط شد (العبادي .)785 :5387 ،یا در زمان الحاكم ،بعد از اینكه ابوركوه در برقه و مصر با
شعار «الثائر بأمر اهلل» شورش كرد و دولت فاطمی را به مخاطره انداخت ،خلیفه ،خود فرماندهی سپاه
را برعهده گرفت و با تمام نیروهاي نظامی به مصاف او رفت و پس از چند نبرد خونین ،قیام
ابوركوه را به خاک و خون كشید (ماجد.)751 :5334 ،
 . - -8كاركرد خارجي نظاميان
 . - - -8دفع تجاوز و تهديدات خارجي
یكی از اهداف تأسیس ساختارهاي نظامی توسط حكومتها ،دفع تجاوزها و تهدیدات خارجی
بوده است .فاطمیان نیز از همان بدو شكلگیري ،این مهم را مدنظر داشتند و با كمک نظامیانشان
درصدد دفع تجاوزها وتهدیدات خارجی برآمدند .خالفت فاطمی كه در كرانههاي دریاي مدیترانه
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پا گرفته بود و سواحل جنوبی این دریا و جزیرة صقلیه را دراختیار داشت ،همیشه با تهدیدات
خارجی روبهرو بود .خلفاي فاطمی براي مقابله با این تهدیدات ،تشكیالت نظامی قدرتمندي را
تأسیس كردند .در اواخر قرن پنجم هجري ،با توجه به توسعهطلبی سلجوقیان ،سلطة فاطمیان در شام
به سستی گرایید و جز مناطق محدودي از ساحل مدیترانه در جنوب شام ،جایی در اختیار آنها
نماند (مقریزي .)11 /5 :5347 ،سلجوقیان نیز همانند فاطمیان قصد داشتند حوزة فرمانروایی رقیب را
شهر به شهر تسخیر كنند .اتسزبن اوق كه فلسطین و سپس دمشق را تصرف كرده بود ،در سال 420
ق 5022 /.م .قصدِ مصر كرد ،اما نظامیان فاطمی تحتفرمان بدرالجمالی ،وزیر مقتدر فاطمی ،او را
شكست دادند و فلسطین را به تصرف خود درآوردند (وفاجونی .)15 -42 :5452 ،نظامیان فاطمی
سالیان متمادي نیز با صلیبیان برسر شامات درگیر بودند ،هرچند این درگیريها در زمان انحطاط
فاطمیان رخ داد.
 . - - -8توسعهطلبي ارضي
نظامیان فاطمی از ابتداي شكلگیري ،بهدنبال این هدف بودند و قلمروهاي بنیمدار و بنیرستم را
تصرف كردند و دولت فاطمی را بنیان گذاشتند (مقریزي .)32 /5 :5362 ،مأموریت بعدي آنها ،فتح
مصر در شمال آفریقا بود؛ موفقیتی كه در زمان المعزلدیناهلل فاطمی بهدست آوردند (همان.)556 /5 :
 .8 - - -8توسعة منافع كشور
در سال  443ق ،.ارسالن بساسیري بر نیروهاي خلیفة عباسی پیروز و منتظر شد تا فرصت حمله به
بغداد فراهم شود .در همین سال ،طغرل براي سركوب شورش برادرش ،ابراهیم ینال ،حركت كرد
(ابنتغري بردي6 /1 :5121 ،؛ الخضري )18 :5453 ،و بساسیري این فرصت را غنیمت شمرد و بهسوي
بغداد لشكر كشید .او از مردم كرخ -كه اغلب شیعه بودند -كمک گرفت و دربار خالفت عباسی
را غارت كرد و از خلیفه اعتراف گرفت كه بنیالعباس برحق نیستند ،بلكه حق با فرزندان فاطمة
زهرا (س) است .بساسیري در منابر بغداد ،بصره و واسط ،بهنام المستنصر فاطمی خطبه خواند
(ابنتغري بردي.)6 /1 :5121 ،
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بعد از بررسی ساختار و كاركرد دو نهاد دیوانی و نظامی در دورة اول خالفت فاطمی ،به
تحلیل وتبیین عوامل مؤثر بر تعامل سازگار و ناسازگار دیوانیان و نظامیان میپردازیم.
 .7عوامل مؤثر در سازگاري ديوانيان و نظاميان
بر اساس فرضیة مذكور ،سازگاري میان دیوانیان و نظامیان معلول آموزههاي سیاسی -اعتقادي
اسماعیلیان نظیر مذهب اسماعیلی و اقتدار و قدرت خلفاي فاطمی بود و عوامل مؤثردر ناسازگاري
را باید در اقدامات غیرنظامی عباسیان و منفعتطلبیهاي شخصی دیوانیان و نظامیان فاطمی
جستوجو كرد.
 . -7مذهب اسماعيلي
دین و مذهب ،مانند نهاد خانواده ،در جوامع بشري وجود داشته و دارد .جامعه بهمنزلة یک نظام
اجتماعی متشكل از انسانها ،با دین و مذهب همزاد است .ازاینرو ،جامعهشناسان ،دین و مذهب را
بهمثابه نهاد اجتماعی بررسی میكنند .از نگاه جامعهشناسان ،دین و مذهب كاركرد فردي و
اجتماعی دارد .كاركردهاي فردي (اخترشهر )530 :5182 ،آن عبارت است از:
 .5مذهب به افراد احساس قوتقلب و تسلیخاطر میبخشد و باعث میشود كه ترس از امور
مجهول و اضطراب از آینده تقلیل پیدا كند و زندگی معنا و مفهوم داشتهباشد.
 .7مذهب به بشر این فرصت را میدهد كه از «وجود» خود پا فراتر گذارد و از مسائل یکنواخت
زندگی روزمره به احساس متعالیتر و باشكوهتر پناه ببرد.
 .1دین و مذهب به انسان «هویت» میدهد.
كاركردهاي اجتماعی مذهب (سیفاللهی )543 :5121 ،چنین است:
 .5مذهب به هنجارها و ارزشهاي اولیة جامعه اهمیت خاصی میبخشد و پذیرش آنها را آسانتر
میسازد.
 .7مذهب افراد را تشویق میكند كه سختیهاي زندگی را تحمل كنند و خود را با شرایط و
مقتضیات جامعه تطبیق دهند.

 /672تعامل ديوانيان و نظاميان در دورة اول خالفت فاطميان در مصر ( 734 -853ق).

 .1مذهب ازطریق شركت دادن اعضاي خود در مراسم مذهبی و احترام به نیروهاي مقدس ،موجب
پیوستگی و همبستگی افراد جامعه میشود.
اسماعیلیان اتفاقنظر دارند كه وجود امام معصومِ قائم به حق ،در هر دورهاي ناگزیر است ،تا
بتوانند در تأویل ظواهر و حل اشكاالت قرآن و اخبار و معقوالت به او رجوع كنند .آنها همچنین
معتقدند كه امام متصدي این امر است و این كار در نسب ایشان جاري است و تا ابد منقطع نخواهد
شد و جایز نیست كه منقطع شود؛ زیرا در آن اهمال در حق و پردهپوشی بر خلق و ابطال قول
درست پیغمبر (ص) است كه فرمود« :هر سبب و نسبی منقطع میشود ،مگر سبب و نسب من».
(زنجانی اصل )135 : 5185 ،و نیز فرموده است« :آیا من درمیان شما قرآن و خانوادة خود را باقی
نگذاشتم؟» (همانجا) .درنتیجه ،اسماعیلیان متفق بودند كه امام در عصمت و اطالع بر حقایق حق در
تمام كارها با نبی مساوي است ،جز آنكه وحی بر او نازل نمیشود .امام دانشها را از نبی گرفته
است؛ زیرا او جانشین نبی و داراي منزلت اوست (همانجا) .فاطمیان با ادعاهاي مذكور حكومتی در
مغرب تشكیل دادند و با انتقال قدرت خالفت از آنجا به مصر ،تمامی اعتبار مذهبی و ساختار
دیوانی و نظامی آنان ،هرچند محدود ،نیز به آنجا منتقل شد .با انتخاب مصر بهعنوان مركز
حكومت فاطمی و تأسیس دارالهجرة قاهره ،امام فاطمی ،قاضی نعمان و دیگر حجتها و داعیان
اسماعیلی را به پیشگاه خود فراخواند و آنها نیز خالصانه در خدمت امام فاطمی و مذهب
اسماعیلی قرار گرفتند (هاینتس .)22 :5122 ،فاطمیان اتباع سنیمذهب خود را مجبور به قبول مذهب
اسماعیلی نمیكردند ،اما درنتیجة تبلیغات وسیع ،تعداد زیادي به این مذهب میگرویدند (همو،

 )103 :5181و اكثریت قریب به اتفاق جامعة مصر امام فاطمی را براساس مذهب اسماعیلی ،بهمنزلة
برگزیدة خداوند و نایب و جانشین پیامبر اكرم (ص) و وصی او ،علی (ع) ،میپذیرفتند.
ازآنجاكه خالفت فاطمی از دیدگاه خلفا و پیروانشان ،مبنایی دینساالر داشت ،منابع قدرت نیز
در ساختار دینی و سیاسی آنان معنا و مفهوم مییافت؛ زیرا موقعیت قدرت خالفت با كاركرد
مذهبی ارتباط داشت و این عامل پیوند مذهب اسماعیلی بود .براساس مسائل مذكور ،میتوان
چنین نتیجه گرفت كه امام فاطمی در دورة اول ساحتی قدسی و مشروع داشت و بهكمک نظریه
پردازان ،مبلغان و مذهب توانسته بود مذهب اسماعیلی را بهنحو احسن تبلیغ كند .هر قدر تأثیر
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عوامل اجتماعی بر نظام اخالقی یک دین زیاد باشد ،بازهم این نظام عمدتاً بر منابع مذهبی و،
مهمتر از آن ،محتواي بشارتها و وعدههاي آن مذهب متكی خواهد بود .هر نسل بهصورتی دیگر
و بهشیوهاي بنیادین به تفسیر بشارتها و وعدههاي آن میپردازند .در این تفسیرهاي مجدد و
مكرر ،وحی پیامبرانه با نیازهاي جامعة مذهبی سازگار و براساس نیازهاي روزانه تفسیر میشوند.
وقتی این اتفاق بیفتد ،دستكم آموزههاي دینی با نیازهاي دینی هماهنگ میشوند .سایر حوزهها
منافع و تأثیري ثانویه دارند ،اما این تأثیر ،اغلب بسیار آشكار و گاه تعیینكننده است (وبر:5184 ،

 .)106تغییر در قشرهاي تعیینكنندة اجتماعی ،در همة ادیان و مذاهب از اهمیتی بنیادین برخوردار
است .از سوي دیگر ،بهمحض رواج دین و مذهب ،نفوذ پردامنة خود را بر قشرهاي بسیار ناهمگن
برجاي میگذارند .مردم به روشهاي گوناگون به تفسیر رابطة اخالق دینی با موفقیتهاي ناظر بر
منافع میپردازند؛ بهطوريكه اخالق دینی همچون كاركردهاي صِرف این موفقیتها تلقی میشود
(همان.)102 -106 :
مذهب اسماعیلی ،كاركردهایی براي خالفت فاطمی داشت كه عبارتاند از:
 .5مذهب اسماعیلی در دورة اول به پیروانش احساس قوتقلب و تسلیخاطر میداد و باعث میشد
كه آنها به آینده امیدوار شوند.
 .7مذهب اسماعیلی وضع موجود جامعة مصر را توجیه میكرد و به پیروانش وعدة حل مسائلی
مانند فقر و نابرابري میداد؛ زیرا نخستین پیام خلیفة فاطمی به اهالی رنجدیدة مصر ،ایجاد عدالت و
گسترش عدل الهی بود (ابنمیسر.)44 -41 /5 :5385 ،
 .1مذهب اسماعیلی به پیروان مصرياش ،هویتی مستقل و جدا از خالفت عباسی بغداد میبخشید.
 .4مذهب اسماعیلی ازطریق شركت دادن پیروان خود در مراسم مذهبی و احترام به نیروهاي
مقدس ،زمینههاي پیوستگی و همبستگی جامعه را فراهم میآورد.
مذهب اسماعیلی میتوانست به شیوة زندگی یک گروه اجتماعیِ مشخص و پس از آن ،به
جهانبینی عمدة یک تمدن تبدیل شود .براي نمونه ،آبوهواي گرم و خشک مصر و طغیانهاي
دائمی رود نیل و خشکسالیهاي پیدرپی ،شرایط بدي را براي زندگی در این سرزمین ایجاد
كرده بود و تحتتأثیر این گونة آبوهوایی ،همواره قحطی و بیماريهاي گوناگون در برخی

 /677تعامل ديوانيان و نظاميان در دورة اول خالفت فاطميان در مصر ( 734 -853ق).

دورههاي تاریخی ،مانند اواخر دورة اخشیدیان ،مردم سرزمین مصر را تهدید میكرد (ابندقماق،

بیتا .)750 :همین عامل موجب نارضایتی عمومی در مصر شد و این نارضایتی عمومی ،زمینة مناسبی
براي گرایش به مذهب اسماعیلی و پذیرش خلیفة فاطمی فراهم كرد؛ زیرا فاطمیان خود را امامانِ
برحق و وارثان نبوت -آنهم از اهلبیت پیامبر (ص) -میدانستند و با استفاده از نام مهدي و
شعارهاي مهدویتگرایانه ،مساواتطلبان را مطیع و منقاد خود میكردند .درنتیجه ،براساس مذهب
اسماعیلی ،تعاون و همكاري میان آحاد جامعة اسماعیلی امري واجب تلقی شد و این قاعده در
تعامل سازندة میان دیوانیان و نظامیان بسیار تأثیر گذاشت؛ زیرا ازنظر معتقدان اسماعیلی ،تضاد و
رقابت ،گناه شمرده میشد .بر همین اساس ،فردي دیوانی مانند یعقوببن كلس كتابهایی نظیر

فی القراءت ،فی علم االبدان و صالحها ،فی الفقه مماسمعة من المعز و العزیز ،مختصر الفقه ،فی
االدیان ،فی آداب رسول اهلل (ص) ،مناسک حج الكبیره و رسالة الوزیریه را نوشت .اهمیت كتاب
مختصر الفقه بهاندازهاي بود كه الظاهر ( 472 -455ق ).مردم را به نگهداري و حفظ مندرجات آن
تشویق میكرد و بابت این كار پاداش میداد (مقریزي )6 /1 :5338 ،و یا جوهر سیسیلی ،فرماندة ارشد
فاطمی ،خود را «عبد امیرالمؤمنین» معرفی میكرد (همو)501 /5 :5362 ،؛ زیرا مذهب اسماعیلی بر آن
بود كه مؤمن باید به خدا ،رسول و امامان اهلبیت -كه حجج خداوند و رسالت پیامبري بر روي
زمیناند -ایمان داشته باشد .اعتقاد به امامت ،دو وظیفه را بر دوش پیروان مینهاد :اول ،والیت و
دوم ،تسلیم؛ یعنی عشق به امامان و اطاعت كامل از آنان در امور مادي و معنوي .وظیفة دوم
خودبهخود امكان رد امامان یا مخالفت با آنها را ازبین میبرد (لمبتون .)462 :5124 ،مهمترین پیامد
این اعتقاد ،تعامل سازنده و سازگار میان دیوانیان و نظامیان بود؛ زیرا در دورة اول خالفت فاطمیان
در مصر ،هر دو گروه ،اطاعت و جانسپاري درراه خلیفة فاطمی را واجب میدانستند.
 . -7اقتدار و قدرت خلفاي فاطمي
دعوت اسماعیلی ساختار سلسلهمراتبیِ دقیقی داشت .در رأس آن ،شخص امام ،یعنی خلیفة
فاطمی ،قرار داشت كه در جایگاه وارث و جانشین حضرت محمد (ص) ،گنجور حقیقی دانش یا
حكمت بود .ازنظرِ پیروان ،امام فاطمی جلوه و انعكاس نور الهی بود و منبع همة علوم بهشمار
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میرفت .بر این اساس ،مردم ،خودْ چیزي را در نخواهند یافت ،بلكه باید علم معتبر را از باال
بپذیرند؛ زیرا معناي رمزي قرآن و تعبیر مجازي آن ،فقط بهكمک امام كشف میشود و دانش امام
براي رستگاري و فالح ،الزم و ضروري است و هرگونه آموزش و فراگیري ،چه در شرع و چه در
عقاید ،باید صرفاً از او یا نایبانش كسب شود .ازنظر اسماعیلیه ،خلفاي فاطمی وسیلة نجات و
رستگارياند ِ( .)Daftary, 2000: 29- 43بنابراین ،مؤمنان ،شرع وخالفت را -در مفاهیم ایدهآل آن-
و نیز واقعیتهاي اجتماعی را از دریچة تفسیر امام مینگریستند .امام ،بهلحاظ نظري ،مرجعیت و
والیت مستقیمی ازسوي خداوند براي ادارة امور مادي و معنوي جامعة اسالمی و حكومت داشت
(لمبتون .)466 :5124 ،بر این اساس ،زمین هرگز از وجود امام خالی نخواهد بود و همواره امامی زنده
و فعال در عرصة دینی ،بهعنوان نفس یا عقل كل ،وجود خواهد داشت كه با حضور جدي و
كارآمد خود ،همة مشكالت دینوري را حل (ممتحن )782 :5125 ،و با تسلط بر ظاهر و باطن شریعت
و همچنین علوم و دانش زمانه ،مردم را به صراط مستقیم هدایت میكند (سجستانی.)25 -20 :5380 ،
بنابر گزارش منابع اسماعیلی ،امام فاطمی در رأس نظام دینی قرار داشت و شخصاً دعوت
خویش را رهبري و هدایت میكرد؛ زیرا بهاعتقاد قاضی نعمان ،كه از كاردانان ،نظریهپردازان و
فعاالن تبلیغ براي خلفاي فاطمی بود ،یكی از مهمترین عالئم ایمان ،شناخت امام عصر و گواهی
دادن به حقانیت او و اطاعت از فرمانش است ( .)10 -73 :5336در همین راستا ،زمانی كه خلیفة
فاطمی ،المعزلدیناهلل ،به مصر آمد ،به ابوالفرج یعقوببن كلس -كه به او پناهنده شده بود-
مأموریت داد به تنظیم امور اداري حكومت نوپاي فاطمی در قاهره بپردازد .ابنكلس نیز نظام
اداري جدید را با اقتباس از بازماندة نظام اخشیدي و همچنین مبتنی بر مذهب اسماعیلی ،طراحی
كرد .در این نظام جدید ،با رعایت سلسلهمراتب اداري ،تمام امور اداري ،دینی ،سیاسی ،اجتماعی
و حتی نظامی به خلیفة فاطمی ختم میشد و او در رأس تمامی امور بود .مهمترین وظایف خلیفة
فاطمی به قرار زیر بود:
 .5متولی بودن امامت؛
 .7ریاست بر نهاد تبلیغ و دعوت؛
 .1ریاست بر نهاد قضاوت؛
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 .4ریاست و نظارت عالیه بر امور دیوانی و اداري؛
 .1فرماندهی كل نیروهاي نظامی؛
 .6تأمین امنیت و سركوبی شورشیان داخلی و راهزنان؛
 .2عزلونصب حكام و والیان؛
 .8ریاست و نظارت بر توزیع درآمدها؛
 .3حفاظت از قلمرو اسالمی دربرابر دشمنان خارجی؛
 .50اذن جهاد و فرماندهی جهادگران؛
 .55ریاست و نظارت بر بازار ،امور مالی و ضرب سكه.
بدینترتیب ،تمام امور حكومت فاطمی در دورة اول خالفت آنها در مصر ،به خلیفه ختم
میشد و زیرنظر او انجام میگرفت .همانطوركه توضیح داده شد ،تمام كارگزاران حكومتی ،اعم
از دیوانیان و نظامیان ،زیردستان خلیفة فاطمی محسوب میشدند و اعضاي یک پیكر بودند و حتی
مقر امور دیوانی نیز در قصر خلیفه بود .ازآنجاكه اولین خلفاي فاطمی در مصر بسیار قدرتمند
بودند ،كمتر مقام دیوانی یا نظامی بود كه برخالف اوامر خلیفه اقدامی انجام دهد و عقوبت نشود؛
زیرا یكی از مهمترین وظایف یک رهبر یا مدیر كارآمد ،كاهش تنش در میان اعضاي زیرنظرش
به طرق مختلف است (فرهنگی و دیگران.)521 :5181 ،
یكی دیگر از امتیازات خلفاي فاطمی در مصر در دورة اول خالفت ،كه بهنوعی در سازش
دیوانیان و نظامیان تأثیر داشت ،چگونگی انتخاب و جانشینی خلفا بود .نحوة انتخاب جانشین
همواره یكی از موضوعات مهم و جدالبرانگیز در تمام نظامهاي سیاسی اسالمی و غیراسالمی بوده
و در همكاري ،دستهبنديها ،رقابتها و ستیزها نقشی اساسی داشته است؛ زیرا معموالً اختالفات و
جناحبنديهاي رجال درباري زمانی آغاز میشد كه خلیفهاي از دنیا میرفت و اهداف شخصی و
سیاسی افراد بهوضوح مشخص میشد .در تاریخ اسالم ،بیشترین جدالها برسر انتخاب جانشین رخ
داده است؛ زیرا بعد از رحلت پیامبر (ص) ،مسلمانان در این زمینه اختالف پیدا كردند و نتوانستند
به توافق نهایی دست یابند و طریقة انتخاب هر كدام از خلفاي راشدین ،برخالف انتخاب خلیفة
قبلی بود .گوناگونی این طرق ،موجب شكلگیري آراي متفاوت درمیان علماي اسالمی و
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درنهایت ،تأسیس فرقههاي زیادي دربین مسلمانان شد .خلفاي اموي نیز روش و معیار یكسانی در
انتخاب ولیعهد انتخاب نكردند و همین یكی از عوامل تنش و درنهایت ،سقوط دولت اموي شد.
در دورة عباسی نیز وضع به همین منوال بود؛ زیرا انتخاب ولیعهد توسط خلفاي عباسی ،از معیار و
منطق خاصی پیروي نمیكرد .انتخاب ولیعهد در دورة عباسی نیز معموالً تنشزا و مملو از
جناحبندي بود كه در تعامل سازنده و رقابت و ستیز میان دیوانیان و نظامیان نقشی اساسی ایفا
میكرد؛ زیرا معموالً هرگاه دیوانیان طرفدار شخصی میشدند ،نظامیان با آن مخالفت میكردند و
برعكس.
در خالفت فاطمی در دورة اول ،برسر انتخاب جانشین كوچکترین مشكل و تزلزلی دیده
نمیشود؛ زیرا فاطمیان با طرح موضوع نصّ ،انتخاب و انتصاب فرزند ارشد و ذكور امام فاطمی
براي جانشینیِ برحقِ امام ،توانستند عالوهبر تحكیم عواطف دینی و افزایش شكوه مسند خلیفه و
خالفت و تكریم منصب امامت ،به ادعاي حقانیت خود عمل كنند .بنابر دیدگاه اندیشمندان
اسماعیلی ،ازجمله فقیه برجسته قاضی نعمان ( ،)Daftary, 1997: 117جانشینان امامان در اختیار نصّ
و تعیین شخصی هر امام توسط امام پیشین قرار داشت (لمبتون )466 :5124 ،و خود بهمنزلة ابزار
خواست و ارادة الهی تلقی میشد .مسئلة جانشینی میتوانست از مردم پنهان باشد و فقط افراد
مطمئن و خاصی از آن باخبر شوند و هرگاه الزم دیدند ،آن را آشكار كنند (ابنطویر.)72 :5337 ،
اعتقاد به اینكه جانشینان خلفا ازطرف خداوند و ازطریق نصّ انتخاب میشوند و مردم در آن
دخالتی ندارند ،مقام و شخصیت خلفا را در اذهان پیروان ،الوهی و مقدس كرد ،طوريكه
هیچكدام از دیوانیان و نظامیان در دورة اول از خلفاي فاطمی طلبكار نبودند ،بلكه همه خود را
خادم خلیفة فاطمی میدانستند .همین دیدگاه باعث شد كه آنها به خود اجازه ندهند امام فاطمی
را نقد كنند و یا اوامر او را انجام ندهند .این شیوة مملكتداري فاطمیان در دورة اول خالفت،
نهتنها حیطة قدرت صاحبمنصبان دیوانی و نظامی را تهدید میكرد ،بلكه گاهی بهقدري باصالبت
بود كه گویی همة اركان و ساختار حكومت در خلیفة فاطمی خالصه میشد.
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 .5عوامل مؤثر در ناسازگاري ديوانيان و نظاميان
 . -5اقدامات غيرنظامي عباسيان عليه فاطميان
خلفاي عباسی ابتدا ،یا مستقیم یا توسط متحدان ،از طرق مختلف با اسماعیلیان به دشمنی برخاستند.
آنها از موفقیت دعوت اسماعیلی در مناطق تحتحكومت خود بیمناک بودند .القادر (477 -185
ق ).اولین خلیفة عباسی بود كه رسماً از طرق غیرنظامی با اسماعیلیان به مبارزه برخاست .وي چند
تن از علماي سنی و شیعی را در سال  407ق .در بغداد گرد آورد و آنها را بر آن داشت تا
بیانیهاي در رد نسب علوي خلیفة فاطمی وقت ،الحاكمبأمراهلل ،و اسالف وي تهیه و صادر كنند .این
سند كه منعكسكنندة قسمتهایی از روایات ضداسماعیلی ابنرزام (اخومحسن) نیز بود ،در
مساجد سراسر سرزمینهاي عباسی قرائت شد .همچنین القادر عباسی اولین بار از علمایی مانند
علیبن سعید اصطخري (متوفی  404ق ).خواست تا رسالههایی در ابطال عقاید اسماعیلیان تألیف
كند (جوینی .)522 -524 /1 : 5125 ،با توجه به مشروعیت ،قدرت و اقتداري كه خلفاي فاطمی
داشتند ،اقدامات ضدفاطمی عباسیان در دورة اول نتوانست باعث برهم زدن تعامل سازندة میان
دیوانیان و نظامیان شود.
 . -5منفعتطلبي شخصي
منفعتطلبی شخصی ،رقابت و ستیز هنگامی پدید میآید كه تضاد منافع وجود داشته باشد.
صاحبنظران سه عامل را باعث تضاد میدانند .عامل اول این است كه وظیفة افراد ضد همدیگر
باشد .این نوع تضاد بهدلیل اختالف ساختاري و متفاوت بودن موقعیت افراد ایجاد میشود .یكی
دیگر از عوامل تضاد ،تشابه در وظایف است .در چنین حالتی ،تعارض بهصورت رقابت سازنده یا
ویرانگر پدیدار میشود .زمانی كه وظایف افراد وابستگی متقابل داشته باشند و یا زمانی كه نوع
كار بین واحدها بهصورت نامتعادل و یا قرینه درآید ،پدیدة تضاد تشدید میشود .آخرین عامل
تضاد ،براساس سلسلهمراتب اختیارات سازمانی بهوجود میآید .گروهها و افرادي كه در این
سلسلهمراتب سازمانی قرار میگیرند ،بهسبب اختالف در پاداش ،حقوق ،حیثیت و مقام سازمانی ،با
یكدیگر تضاد و تعارض پیدا میكنند (هال.)756 -754 :5126 ،
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هر سه عامل تضاد بهصورت ذاتی در هر ساختاري وجود دارند؛ بنابراین ،باید تضاد را بهمنزلة
یک پدیدة ذاتی در ساختار بهحساب آورد .از سوي دیگر ،با توجه به این واقعیت كه چنین منابعی
براي بروز تعارض وجود دارند ،نباید چنین نتیجه گرفت كه بروز تضاد در ساختار اجتنابناپذیر
است؛ زیرا تصمیم افراد در اتخاذ موقعیت سازش یا تضاد بسیار مهم است و اگر افراد مذكور
خواهان تضاد باشند ،حاكمیت ساختار میتواند آنها را مجبور به اطاعت از خود و دوري از ستیز
و رقابت كند .در دورة اول خالفت فاطمی ،با توجه به اقتدار خلفا و تسلط كامل آنها بر تمام امور
و مناصب ،فرصتی به منفعتطلبیهاي شخصی ندادند و درصورت لزوم ،وزرا را عقوبت و اموال
آنها را مصادره كردند و فرماندهی نظامی را خود بهعهده گرفتند كه نتیجة آن ،تعاون و همكاري
میان عناصر دیوانی و نظامی بود.
نتيجهگيري
براساس این پژوهش ،میتوان چنین نتیجه گرفت كه الگوي تعامل افراد دیوانی و نظامی در دورة
اول خالفت فاطمی ،متأثر از مناسبات بخشهاي حكومت ،جایگاه امام فاطمی و شرایط ناشی از
تأسیس حكومت شیعی و الگوي سلسله مراتبی دعوت مخفی اسماعیلی بود كه نظام معنوي را بر
نظم اداري و نظامی و روابط بین آنان تسري داد؛ زیرا ساختار خالفت فاطمی در دورة اول نوعی
دیوانساالري بود كه بهصورت عقالنی تحتتأثیر آموزههاي سیاسی و اجتماعی اسماعیلی و
اقتضائات برپاییِ خالفت شیعی طرحریزي شده بود تا امور دیوانی و نظامی و سایر امور خالفت را
درراستاي انجام وظایف گستردة دینی ،اداري و نظامی هماهنگ كند .همانطوركه در فرضیات
آمده بود ،باید اذعان كرد كه سازگاري میان دیوانیان و نظامیان فاطمی در دورة اول ،معلول
آموزههاي سیاسی -اعتقادي اسماعیلیان ،نظیر مذهب اسماعیلی و اقتدار خلفاي فاطمی بود كه براثر
آن ،دستور براي انجام وظایف دیوانی و نظامی براساس مذهب اسماعیلی ،كامالً دراختیار خلیفة
فاطمی بود .وي با استفاده از ابزار معنوي و قهري ،امور را تحتنظر داشت .در این ساختار،
عالوهبر مذهب اسماعیلی ،بهعلت اقتدار خلیفه ،تمام مقامات دیوانی و نظامی خدمتكار او بهشمار
میرفتند و فقط دربرابر او مسئول بودند .ازآنجاكه اقدامات عباسیان و منفعتطلبیهاي شخصی در
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ساختار دیوانی و نظامی هنوز قدرتِ بروز چندانی بهدست نیاورده بود ،خالفت فاطمی در این دوره
شاهد تعاملی سازنده و دور از رقابت بود.
منابع
 ابناالثیر ،عزالدین ابوالحسن علیبن محمد ( 5181ق .).الكامل في التاريخ .بیروت :دار الصادر. -ابنتغري بردي ،جمالالدین ابیمحاسن یوسف االتابكی ( 5121ق .).النجوم الزاهرة في

ملوک مصر و القاهرة .تصحیح محمدحسین شمسالدین .قاهره :دار الكتب مصریة.
 ابنحیون تمیمی مغربی ،ابوحنیفه نعمانبن محمدبن منصوربن احمد (قاضی نعمان) ( 5336م.).الهمة في آداب اتباع الائمة .تحقیق محمد شریف علی .بیروت :دار االضواء.
 -ابنخلدون ،ابوزید عبدالرحمنبن محمد ( 5337م .).العبر و ديوان المبتداء و الخبر في تاريخ

العرب و العجم و البربر و من عاصرهم من ذوي السلطان االكبر .بیروت :منشورات محمد
علی بیضون و دار الكتب العلمیة.
 _____ ( .)5181تاريخ ابنخلدون .ترجمة عبدالمحمد آیتی .تهران :موسسة مطالعات وتحقیقات فرهنگی.
 ابنخلكان ،شمسالدین احمدبن محمد (بیتا) .وفيات االعيان و انباءِ ابناءِ الزمان .تحقیقاحسان عباس .بیروت :دار صادر.
 -ابندقماق ،صارمالدین ابراهیمبن محمدبن أید مرعالیی (بیتا) .الجوهر الثمين في سير الخلفاءِ

و الملوک و السالطين .تحقیق سعید عبدالفتاح عاشور .مراجعة احمد السید دراج .بیجا:
مركز البحث العلمی و احیاءِ التراث االسالمی.
 ابنصیرفی ،امینالدین ابوالقاسم علیبن منجب ( 5330م .).االشارة الي من نال الوزارة .تحقیقایمن فؤاد سید .قاهره :الدار المصریة البنایة.
 -ابنطویر ،ابومحمد مرتضی عبدالسالمبن حسن قیسرانی ( 5337م .).نزهة المتقلتين في اخبار

الدولتين .گردآوري و تحقیق ایمن فؤاد سید .اشتوتگرات :فرانتس شتاینر.

فصلنامه علمی ـ پژوهشی تاريخ اسالم و ايران دانشگاه الزهرا 656 /

 ابنقالنسی ،ابویعلی حمزةبن اسد (  5401ق .).ذيل تاريخ دمشق .تحقیق سهیل زكّار .سوریه:بینا.
 ابنمسیر ،محمدبن علیبن یوسفبن حبیب ( 5385م .).اخبار مصر .تصحیح ایمن فؤاد سید.قاهره :المعهد العلمی الفرنسی لآلثار الشرقیة.
 اخترشهر ،علی ( .)5182مؤلفههاي جامعهپذيري سياسي در حكومت ديني .تهران:پژوهشگاه فرهنگ و اندیشة اسالمی.
 باسورث ،ک .ا .)5125( .سلسلههاي اسالمي .ترجمة فریدون بدرهاي .تهران :علمی و فرهنگی. -جمالالدین ،عبداهلل محمد ( 5455ق .).الدولة الفاطمية قيامها ببالد المغرب و انتقالها الي

مصر .قاهره :دار الثقافة.
 جوینی ،عطاملک ( .)5125تاريخ جهانگشاي .تصحیح محمد قزوینی .تهران :مهتاب. خضري ،محمد ( 5453ق .).الدولة العباسية .بیروت :دار الكتب العلمیة. زنجانی اصل ،محمد كریم ( .)5185درآمدي بر كشاكش غزالي و اسماعيليان .تهران :كویر. سجستانی ،ابویعقوب اسحاقبن احمد (5380م .).االفتخار .تحقیق مصطفی غالب .بیجا :داراالندلس.
 سیفاللهی ،سیفاهلل ( .)5121مباني جامعهشناسي .تهران :مدنریز. شیال ،جمالالدین ( 5318م .).مجموعة الوثائق الفاطمية .قاهره :الجمعیة المصریة للدراساتالتاریخیة.
 _____ ( 5362م .).تاريخ مصر االسالمية .قاهره :دار المعارف. شیرازي ،المؤید فی الدین ( 5343م .).السيرة المؤيد في الدين داعي الدعاة .تحقیق محمدكامل حسین .قاهره :دار الكتاب مصري.
 عبادي ،احمد مختار ( 5387م .).في التاريخ العباسي و الفاطمي .اسكندریه :موسسة شبابالجامعیة.
 عنان ،محمد عبداهلل ( 5188ق .).مصر االسالمية و تاريخ الخطط المصریة .قاهره :مکتبةالخانجی.

 /652تعامل ديوانيان و نظاميان در دورة اول خالفت فاطميان در مصر ( 734 -853ق).

 فرهنگی ،علیاكبر ،حسین صفرزاده و مهدي خادمی ( .)5181نظريههاي ارتباطات سازماني.تهران :رسا.
 قلقشندي ،ابوالعباس احمدبن علی (بیتا) .صبح االعشي في صناعة االنشاء .قاهره :وزارة الثقافةو االرشاد القومی.
 لمبتون ،آن كِی .اس .)5124( .دولت و حكومت در اسالم .ترجمة عباس صالحی ومحمدمهدي فقیهی .بیجا :عروج.
 لمبتون ،پی .ام .هولت ( .)5128تاريخ اسالم .ترجمة احمد آرام .تهران :امیركبیر. ماجد ،عبدالمنعم ( 5334م .).ظهور الخالفة الفاطمية و سقوطها في المصر .قاهره :دار الفكرالعربی.
 متز ،آدام ( .)5122تمدن اسالمي .ترجمة علیرضا ذكاوتی قراگزلو .تهران :امیركبیر. مقریزي ،تقیالدین احمدبن علی ( 5347م .).السلوک لمعرفة دول الملوک .تحقیق محمدمصطفی زیادة .قاهره :دار الكتب المصریة.
 _____ ( 5362م .).اتعاظ الحنفا باخبار الفاطميين الخلفاء .تحقیق جمالالدین الشیال.القاهره :المجلس االعلی للشون االسالمیة الحبة احیاءِ التراث االسالمی.
 _____ ( 5338م .).المواعظ و االعتبار بذكر الخطط و آثار .وضع حواشیة خلیل المنصور.بیروت :منشورات محمد علی بیضون و دار الكتب.
 مشرفه ،عطیه مصطفی ( 5364م .).تاريخ الدولة الفاطمية .قاهره :بینا. ممتحن ،حسینعلی ( .)5125نهضت قرمطيان .تهران :دانشگاه شهید بهشتی. مناوي ،محمد حمد ( 5348م .).نظم الحكم بمصر في عصر الفاطميين .قاهره :دار الفكر العربی. _____ (بیتا) .الوزارة و الوزراءِ في العصر الفاطمي .قاهره :دار المعارف. وبر ،ماكس ( .)5184دين ،قدرت ،جامعه .ترجمة احمد تدین .تهران :هرمس. وفاجونی ( 5452ق .).دمشق و المملکة الالتينية في القدس .بیروت :دار الفكر. هال ،ریچارد اچ .)5126( .سازمان .ترجمة علی پارساییان و محمد اعرابی .تهران :دفترپژوهشهاي فرهنگی.

658 / فصلنامه علمی ـ پژوهشی تاريخ اسالم و ايران دانشگاه الزهرا

. ترجمة فریدون بدرهاي. فاطميان و سنتهاي تعليمي و علمي آنان.)5122(  هاینتس، هالم. فرزان:تهران
. ادیان: قم. ترجمة محمدتقی اكبري. تشيع.)5181( _____ - Daftary, Farhad (1997). Mediaeval Ismaili History. Cambridge:
Cambridge Universiti Press.
- _____ (2000). A Short History of Ismailis. Edinburgh: Edinburgh
University Press.
- Hodgson, Marshalg S. (1974). The Venture of Islam. Cahicaga: Chicago
University Press.

